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BAB I 

PENDAHULUAN 

    

A. Latar Belakang  

Banyaknya obat kumur kimia menyebabkan penyakit pada mulut,  

padahal kesehatan mulut merupakan kunci kepercayaan diri seseorang. 

Banyak orang menganggap bahwa kesehatan mulut tidak penting, padahal 

mulut merupakan tempat yang ideal untuk tumbuh dan berkembangnya 

mikroorganisme. Hal tersebut merupakan penyebab utama timbulnya bau 

mulut. Salah satu cara untuk mengurangi pertumbuhan mikroorganisme yaitu 

dengan antiseptik. Penggunaan obat dikatakan kumur lebih efektif jika 

dibandingkan dengan menggunakan pasta gigi. Menurut Wiley (2009), obat 

kumur dapat membersihkan daerah yang paling sulit dijangkau dengan sikat 

gigi sehingga menggunakan sikat gigi tidak cukup untuk membersihkan 

rongga mulut dengan sempurna. Kandungan fenol yang terdapat pada minyak 

atsiri merupakan antiseptik alami yang dapat menanggulangi masalah bau 

mulut.  

Obat kumur yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah obat kumur 

yang mengandung bahan-bahan kimia berupa alkohol. Sebagai zat pelarut 

dalam obat kumur alkohol juga terbukti menimbulkan beberapa efek yang 

tidak diperlukan seperti sensai terbakar ketika berkontak dengan mukosa dan 

rasa kering pada mukosa mulut (Epstein, 2008; Reidy, 2011). Alkohol dapat 

menghasilkan senyawa metabolik yang bersifat karsiogenik berupa 

acetaldehyde serta dapat menganggu fungsi kelenjar saliva (Figuero, 2004). 

Efek penggunaan dari obat kumur berbahan kimia sebenarnya dapat 

diminimalisir apabila bahan yang dipakai dalam pembuatan obat kumur ini 

dari bahan alami. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan yaitu daun 

sirih. Kandungan yang terdapat pada daun sirih berupa minyak atsiri yang 

didalamanya terdapat senyawa fenol yang dapat menghambat pertumuhan 

bakteri pada mulut.  Menurut hasil penelitian Fuadi (2014),  terdapat zona 

hambat pada berbagai konsentrasi ekstrak daun sirih hijau dengan pelarut 
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etanol dapat menghambat pertumbuhan Streptococcus pyogenes. Sehingga 

peneliti memilih landasan tersebut sebagai bukti bahwa ekstrak daun sirih 

mampu menghambat pertumbuhan mikroba.  Sepertiga dari minyak atsiri 

tersebut terdiri dari fenol dan sebagian besar terdiri dari kavikol. Kavikol 

inilah yang memiliki daya pembunuh bakteri lima kali lipat dari fenol biasa 

(Ardianti, 2010). 

Daun sirih baunya tidak begitu disukai karena kandungan minyak atsiri 

terlalu kuat. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan aroma khas yang 

menjadi daya tarik dari antiseptik alami Menurut hasil penelitian Kartika 

(2014), daun jeruk nipis dikenal sebagai daun yang bias mnegeluarkan aroma 

yang sangat kuat. Dalam setiap helai daun jeruk nipis menganding ekstrak 

aroma yang terdiri dari berbagai jenis minyak esensial yaitu aroma citrus dan 

sitronelal.  Aroma khas yang dimiliki oleh jeruk nipis dapat menghilangkan 

bau mulut serta disukai oleh masyarakat. Menurut Anna (2012),  air jeruk 

nipis juga dapat digunakan sebagai obat kumur pada penderita sakit 

tenggorokan, dapat mengatasi bau mulut yang tak sedap karena wangi dari 

kulit buahnya dan mengatasi radang karena mengandung zat asam yang dapat 

mematikan kuman.  

Berdasarkan uraian mengenai manfaat dan kandungan dari daun sirih, 

serta kandungan dan manfaat dari jeruk nipis, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai larutan 

kumur. Maka dari latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Pemanfaatan Ekstrak Daun Sirih sebagai Larutan Kumur 

dengan Penambahan Ekstrak Jeruk Nipis”  
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B. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari perkembangan permasalahan yang luas, maka perlu 

adanya pembatasan permasalahan yang meliputi : 

1. Subjek Penelitian  

       Subjek dalam penelitian ini adalah ekstrak daun sirih, ekstrak jeruk 

nipis dan air hangat   

2. Objek Penelitian  

       Objek penelitian ini adalah larutan kumur ekstrak daun sirih dengan 

penambahan ekstrak jeruk nipis   

3. Parameter Penelitian  

      Parameter dalam penelitian ini adalah hasil kualitas organoleptik yaitu 

berupa :warna, rasa, aroma, dan daya terima serta kadar fenol pada larutan 

kumur ekstrak daun sirih  dengan penambahan ekstrak jeruk nipis dengan 

konsentrasi berbeda  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kadar fenol larutan kumur  ekstrak daun sirih dengan 

penambahan ekstrak jeruk nipis ? 

2. Bagaimana kualitas organoleptik larutan kumur  ekstrak daun sirih  dengan 

penambahan ekstrak jeruk nipis dengan konsentrasi penambahan berbeda ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalah yang muncul, yaitu 

untuk : 

1. Mengetahui mengenai kadar fenol larutan kumur ekstrak daun sirih 

dengan penambahan ekstrak jeruk nipis  
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2. Mengetahui mengenai kualitas organoleptik larutan kumur ekstrak 

daun sirih  dengan penambahan ekstrak jeruk nipis dengan 

konsentrasi penambahan berbeda  

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan 

rasa ingin tahu sehingga memunculkan jiwa peneliti yang tinggi 

untuk menghasilkan informasi baru.  

2. Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada larutan 

kumur herbal dengan inovasi rasa terbaru dan lebih praktis untuk 

menjaga kesehatan gigi dan mulut. Serta memberikan informasi 

bahwa daun sirih dapat digunakan untuk menjaga kesehatan gigi 

dan mulut  

3. Bagi Pendidikan  

Memberikan pengetahuan tentang hasil kualitas organoleptik larutan 

kumur ekstrak daun sirih  (Piper betle) dengan penambahan ekstrak 

jeruk nipis pada konsentrasi berbeda serta dapat digunakan oleh 

mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Memberikan 

pengetahuan kepada siswa SMP kelas VIII semester I tentang 

pemanfaatan struktur dan jaringan pada tumbuhan yaitu daun sirih 

yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan larutan 

kumur.  

 


